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 :ملخص
 يعتبرها إذ تستهدف هذه الدراسة التعرض لمعرفة الدول المارقة حسب التصنيف األمريكي ،  
الدول التي تخرج عن القانون الدولي والعالقات الدولية المعهودة، و تشكل تهديدا للواليات  أنها

وغزو  2001المتحدة األمريكية وأمنها القومي خاصة بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 
أفغانستان، حيث  أطلق الرئيس األمريكي جورج بوش االبن مصطلح  الدول المارقة أو محور 

 وتغيير نظامها. احتوائهاكوريا الشمالية كدول يجب العراق ،إيران ،و الشر محددا 
على هذا األساس فالدراسة تحاول إبراز أهم الدول المارقة التي تدعم اإلرهاب و تظهر و    

العداء للواليات المتحدة وتمتلك أسلحة الدمار الشامل، لهذا فقد عمدت الواليات المتحدة األمريكية 
واء اإلستراتيجية االستباقية الخطر وذلك عن طريق مجموعة من االستراتيجيات سبان تواجه هذا 

الوقائية إضافة إلى الحرب العادلة للقضاء على اإلرهاب والتي تعتبرها الواليات المتحدة أو 
 األمريكية حربا عادلة ومشروعة دون اللجوء إلى الشرعية الدولية.

 الكلمات الدالة:
كوريةةا الشةةمالية ، اإلرهةةاب ، أسةةلحة  تحةةدة األمريكيةةة، العةةراق ،إيةةران،الواليةةات المالدولةةة المارقةةة،    

 الدمار الشامل ، اإلستراتيجية االستباقية أو  الوقائية ، الحرب العادلة.

Résumé: 

     Cette étude s’intéresse à la connaissance des Etats voyous tels qu’ils 

ressortent de la typologie dressée  par les États-Unis d’Amérique. Le vocable 

d’États voyous se réfère aux États qui ne respectent ni le droit international ni 

les traditions convenues dans relations internationales et constituent, de ce fait,  
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une menace pour les Etats-Unis d'Amérique et sa sécurité nationale, surtout 

après les événements de Septembre 2001 et l'invasion de l'Afghanistan, après 

que le président américain George Bush Jr ait utilisé  le  qualificatif d’États 

voyous ou Axe du Mal en ciblant précisément l'Irak, l'Iran et la Corée du Nord 

en tant qu’Etats qui doivent être attaqués et les régimes changés. 

      Cette contribution  tente de mettre en évidence les plus importants des États 

voyous qui soutiennent le terrorisme et manifestent leur hostilité aux États-Unis 

et  disposent d’armes de destruction massive. Pour ces raisons, les États-Unis 

envisagent d’affronter ce danger par une série de stratégies, qu’elles soient 

préventives ou proactive, en plus de la guerre juste menée pour éliminer le 

terrorisme, et  que les États-Unis considèrent comme une guerre juste et légitime 

sans recours à la légalité internationale. 

Mots Clefs:  

       État voyou, États-Unis, Irak, Iran, Corée du Nord, terrorisme, armes de  

Destruction massive, stratégie préventive ou préventive, guerre juste. 

 

Summary: 

    Cette étude s’intéresse à la connaissance des Etats voyous tels qu’ils 

ressortent de la typologie dressée  par les États-Unis d’Amérique. Le vocable 

d’États voyous se réfère aux États qui ne respectent ni le droit international ni 

les traditions convenues dans relations internationales et constituent, de ce fait,  

une menace pour les Etats-Unis d'Amérique et sa sécurité nationale, surtout 

après les événements de Septembre 2001 et l'invasion de l'Afghanistan, après 

que le président américain George Bush Jr ait utilisé  le  qualificatif d’États 

voyous ou Axe du Mal en ciblant précisément l'Irak, l'Iran et la Corée du Nord 

en tant qu’Etats qui doivent être attaqués et les régimes changés. 

   Cette contribution  tente de mettre en évidence les plus importants des États 

voyous qui soutiennent le terrorisme et manifestent leur hostilité aux États-Unis 

et  disposent d’armes de destruction massive. Pour ces raisons, les États-Unis 

envisagent d’affronter ce danger par une série de stratégies, qu’elles soient 

préventives ou proactive, en plus de la guerre juste menée pour éliminer le 

terrorisme, et  que les États-Unis considèrent comme une guerre juste et légitime 

sans recours à la légalité internationale. 

 Key Words:  

  Rogue State, the United States, Iraq, Iran, North Korea, terrorism, weapons 

of mass destruction, the strategy of pre-emptive or preventive, just war. 
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 قدمةم

اإلسةتراتيجية تغييةرات شةاملة فةي التوجهةات  إلى إحداثالحادي عشر من سبتمبر  أدت أحداث     
نتشةةار إلمواجهةةة التحةةديات المتمثلةةة فةةي ،وذلةةك جديةةدة  إسةةتراتيجيةحيةةث انتهجةةت عقيةةدة األمريكيةةة، 

والتةي تشةكل خطةرا  ،واستهداف الدول الراعية لةهاإلرهاب الحرب على  وا عالنالدمار الشامل  أسلحة
 .األمريكيالقومي  األمنعلى 

نظةرا لمةا تشةكله مةن  ،برز التحديات التي تواجه األمن القةومي األمريكةيأتعد الدول المارقة من     
نقطةةة  2001سةةبتمبر  11وقةةد مثلةةت أحةةداث  تهديةةد لمصةةالح الواليةةات المتحةةدة األمريكيةةة وحل اءهةةا،

باعتبارهةةا دول تمتلةةك أسةةلحة الةةدمار  ،تجةةاه الةةدول المارقةةة فةةي اإلسةةتراتيجية األمريكيةةة هامةةة  تحةةول
وهةةةذا مةةا يمثةةةل تهديةةدا عسةةةكريا سةةواء علةةةى المسةةتو  اإلقليمةةةي أو  ،الشةةامل وتةةدعم اإلرهةةةاب الةةدولي

 العالمي.

ستدافع عن ن سها ضد اإلرهابيين و الدول المارقة الذين يشكلون األمريكية  الواليات المتحدةكما أن 
وذلك عن طريق تحديد الخطر وتدميره من خالل  ،الح الواليات المتحدة األمريكيةألمن ومصتهديدا 

ستراتيجيات ،وقد صن ت الواليات المتحدة األمريكية الدول المارقة وحددتها مجموعة من اآلليات واإل
 كوريا الشمالية دول مارقة . ،حيث تعد كل من العراق ،إيران،

 البحثية التالية:وعلى ضوء ما تقدم يمكن طرح المشكلة 

 كيف طبقت الواليات المتحدة األمريكية إستراتيجيتها األمنية على الدول المارقة؟       

 ولإلجابة عن المشكلة البحثية تمت صياغة الفرضية التالية:

تبنةةي مبةةدأ الضةةربة االسةةتباقية لةةردم الةةدول المارقةةة التةةي تهةةدد األمةةن  القةةومي األمريكةةي نتيجةةة      
 اإلمتثال لإلستراتيجية األمريكية.لعدم 
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ومن خالل هذه الدراسة سنتطرق إلى تحديد م هوم الدولة المارقة ورصد مؤشةراتها، ثةم التطةرق      
إلةةى أهةةم إسةةتراتيجيات الواليةةات المتحةةدة األمريكيةةة للتعامةةل مةةع الةةدول المارقةةة ثةةم نمةةاذج عةةن الةةدول 

 .(و كوريا الشماليةالعراق، إيران )المارقة حسب التصنيف األمريكي 

 مقاربة مفاهيمية المارقة : ةأوال: الدول

، يؤكةد فيةه علةى 1368صدر مجلس األمةن قةرار رقةم ٲبعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر      
ضةةرورة مكافحةةة اإلرهةةاب وكةةل مةةن لةةه صةةةلة باألحةةداث ،إضةةافة إلةةى الخطةةاب الةةذي ألقةةاه الةةةرئيس 

وتركيةةةزه علةةةى الةةةدول المارقةةةة التةةةي ترعةةةى اإلرهةةةاب ،ومةةةن ثةةةم فقةةةد تةةةم  األمريكةةةي جةةةورج بةةةوش اإلبةةةن
تصةةنيف مجموعةةة مةةن الةةدول المارقةةة حسةةب الواليةةات المتحةةدة األمريكيةةة تمثلةةت فةةي كةةل مةةن  كوريةةا 
الشمالية، إيران، العراق إضافة إلى ليبيا، سةوريا، كوبةا والسةودان ، وبنةاءا علةى ذلةك تحةاول الدراسةة 

براز مؤشراتها.إبراز تعريف للدول ال  مارقة وا 

 تعريف الدولة المارقة-1

 تعددت التعري ات حول م هوم الدولة المارقة وسنحاول إبراز أهمها 

 1* يشير نعوم تشومسكي إلى استخدامين لتحديد مصطلح الدولة المارقة 

   استخدام دعائي يطبق على األعداء المصن يناألول

   استخدام موضوعي ينطبق على الدول التي ال تعتبر ن سها ملزمة باألعراف الدولية. الثاني 

أن هذه األعراف الدولية التي تمت صةياغتها فةي فتةرة مةا بعةد الحةرب  وقد أوضح تشومسكي       
العالميةةة الثانيةةة فةةي ميثةةاق األمةةم المتحةةدة وقةةرارات محكمةةة العةةدل الدوليةةة وفةةي العديةةد مةةن المواثيةةق 

كيةةة مةةن يموقةةف الواليةةات المتحةةدة األمر  حيةةث بةةين لةةم تحةةدد بالشةةكل الصةةارم،  ،والمعاهةةدات األخةةر  

                                                                                 
 9ص (،2004مكتبة العبيكان، أسامة أسبر()الرياض  تر ) الدول المارقة استخدام القوة في الشؤون العالمية نعوم تشومسكي،-1
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لتزامةات وعلةى نحةو تعتبر الواليات المتحةدة ن سةها مع ةاة مةن هةذه الشةرو  واإل»  هذه المعايير قائال
 1«.متزايد منذ أن انتهت الحرب الباردة التي تركت سيطرة ساحقة للواليات المتحدة

*وفي أدبيات العلةوم السياسةية يةتم اسةتخدام مصةطلح دولةة مارقةة، لتعريةف فئةة مةن الةدول التةي     
ابية وتنتهك حقوق اإلنسان ،وتعمل على حيازة وتطوير أسلحة الدمار الشةامل تدعم الجماعات اإلره

 2،تهدد جيرانها وال تحترم القانون الدولي.

يعرف الكاتب محمد السويسي الدولة المارقة " بأنها تلك الدولة التي تخضع لنظام شةمولي كما *   
الشخصةةية والعامةةة وتعتمةةد علةةى القةةوة تعطةةل فيةةه القةةوانين والقضةةاء والدسةةتور والحريةةات ،ديكتةةاتوري 

رهةابهم مةن خةالل عصةابات أمنيةة متعةددة تتبةع  ،والبطش والقتل فةي بسةن ن وذهةا علةى المةواطنين وا 
بحيث تمارس أعمال اإلعتقةال والقتةل بةدون أي محاسةبة أو رقابةة عنةد أي كلمةة نقةد ،للحاكم مباشرة 

 3للنظام ولو كان إيجابا".

رقةةةة تشةةةير إلةةةى الدولةةةة التةةةي ال تلتةةةزم بقواعةةةد القةةةانون الةةةدولي والمعاهةةةدات و بالتةةةالي فالدولةةةة الما   
 وتدعم اإلرهاب إضافة إلى سعيها المتالك األسلحة النووية . ،الدولية

 مؤشرات الدولة المارقة-2

فةي خطابةه  "جةورج بةوش اإلبةن"اصطلح  م هوم دول الشر على لسان الرئيس األمريكةي السةابق    
يران وكوريا الشمالية باعتبارها دول تةدعم اإلرهةاب 2002الذي ألقاه عام  ، ليصف كل من العراق وا 

 وتسعى إلمتالك أسلحة الدمار الشامل هو سبب إلعالن الحرب على اإلرهاب.

أنةه باإلضةافة "نائةب وزيةر الخارجيةة األمريكيةة السةابق   "جةون بولتةون "إضافة إلى ذلك نجد قول    
يةةران التةةي وصةة ها الةةرئيس األمريكةةي جةةورج بةةوش اإلبةةن  بمحةةور الشةةر ل كوريةةا الشةةمالية و العةةراق وا 

 ف،توجد دول مارقة أخر  تسعى المتالك أسلحة الدمار الشامل خاصة األسلحة الجرثومية". وأضةا
                                                                                 

 -20041نوفمبر 9497،28 العدد  ،جريدة الشرق األوسن "معايير الدولة المارقة اشد انطباقا على أمريكا"،
2-Jason Rose, "A Defining The Rogue State ׃A Definitional Comparative Analysis Within The 

Rationalist ,Culturalist and Structural Traditions" ,Journal of Political Inquiry,2011,p 4 
 post_14.html-www.trifayha.blogspot.com/2012/.../blog ،الرابن  الدولة المارقة -3
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أسلحة الةدمار الشةامل يجةب أن تتوقةف و الةدول  الدول التي ترعى اإلرهاب وتسعى إلمتالك"بقوله  
التي تنبذ اإلرهاب وتتخلى عن السعي للحصول على أسلحة الةدمار الشةامل، يمكةن أن تشةاركنا فةي 

 1"جهودنا ،أما تلك التي ترفض فإننا سنستهدفها

ورية وقد حددت ليبيا كدولة مارقة باعتبارها تسعى المتالك أسلحة الدمار الشامل، إضافة إلةى سة   
مةن ٲالتي حققت تقدما في مجال األسلحة الكيميائية ،أمةا عةن كوبةا فهةي األخةر  تشةكل خطةرا علةى 

 الواليات المتحدة األمريكية باعتبارها تملك أسلحة بيولوجية.

 2يلي  حسب الواليات المتحدة األمريكية تصنف الدول المارقة على أساس مابناءا على ذلك ف   

 دعمها لإلرهاب.-1

 الكها وتأسيس مخازن سالح الدمار الشامل.امت-2

هياكةةل دولةةة لهةةا نظةةام سياسةةي قمعةةي أو ردعةةي ينةةاو  العةةداء للواليةةات المتحةةدة و تةةرفض القةةيم -3
 اإلنسانية .

 غلبهةةةا إسةةةالمية مثةةةل أ هياكةةةل دولةةةة تتحةةةد  الواليةةةات المتحةةةدة األمريكيةةةة وهةةةي تشةةةير إلةةةى دول -4
 ان.الشمالية، أفغانست العراق، ليبيا، كوريا

 تمارس العنف على أفراد شعوبها وتبذر األموال لصالح الكسب الشخصي لحكامها.-5

 وتنتهك المعاهدات الدولية. ال تظهر أي اعتبار للقانون الدولي وتهدد جيرانها،-6

وبالتالي فحسب إستراتيجية األمن القومي األمريكي "فإن طبيعة األعداء الجدد وتصميمهم علةى     
واستخدامهم ألسلحة الدمار الشامل ضد  قوة تدميرية لم تكن متوافرة للدول األقو  في العالم، متالكإ

 1الواليات المتحدة األمريكية يجعل البيئة األمنية األمريكية في خطر" .

                                                                                 

 http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/news/newsidن  الراب ،واشنطن توسع محور الشر  -1 
مةةذكرة لنيةةل شةةهادة الماجسةةتير  وانعكاسةةاتها علةةى المنظومةةة العربيةةة و اإلسةةالمية" ، 2001سةةبتمبر  11"أحةةداث  فاطمةة لكعةةص،-2

 54ص  (2008/2009.)جامعة الجزائر ،كلية العلوم السياسية و اإلعالم ، في العلوم السياسية و العالقات الدولية

http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/news/newsid
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خةةالل للواليةةات المتحةةدة األمريكيةةة حةةرب الخلةةيا أن مخططةةات العةةراق لةةم تكةةن محةةددة  كمةةا تبةةين   
بل امتدت للحصول على أسلحة  ،ئية التي استخدمتها ضد إيران وضد شعبها ن سهباألسلحة الكيميا

 نووية وعوامل كيميائية.

 ستراتيجيات الواليات المتحدة األمريكية للتعامل مع الدول المارقةإ ثانيا:

جةةل القضةةاء علةةى الةةدول أسةةتراتيجيات مةةن مجموعةةة مةةن اإل تبعةةت الواليةةات المتحةةدة األمريكيةةةإ    
 وتتمثل في   المارقة

 الوقائية-ستباقيةاإلستراتيجية اإل-1

سةةتباقية  "تعبيةةر يقصةةد بةةه تلةةك الحةةروب التةةي يشةةنها طةةرف فةةي ظةةل الحةةرب الوقائيةةة اإلتعةةد      
ن النزام العسكري مع طرف آخر ال يمكن تجنبةه، فةي حةين ت تةرض الحةرب الوقائيةة كةذلك أقناعته ب

نةه يكةون مقةدرات التةأخير فةي شةنها يةؤدي إلةى إوشةيكة فإقنام الطرف الباد  بالحروب بأنهةا ليسةت 
سةةتباقية إكبةةر علةةى صةةعيد نتائجهةةا المتوقعةةة، ويميةةز المنظةةرون بةةين تعبيةةر وقائيةةة وتعبيةةر أمخةةاطرة 

الةةذي يةةرتبن فةةي معظةةم األحيةةان بكلمةةة هجةةوم أو ضةةربة ويسةةتخدم التعبيةةر األخيةةر للداللةةة علةةى أن 
 2أولى". ستباقه بضربةإهجوم الخصم وشيك ولذا تم 

إسةتراتيجية الحةرب الوقائيةة أو االسةتباقية بةدال علةى "اعتمدت الواليات المتحدة األمريكية وقد        
من إستراتيجية الردم، حتى تكون الدول المارقة هي أولى الدول التي تطبق عليها هذه اإلستراتيجية 

األمريكيةة لتةوفير الشةرعية الدوليةة ستقرار النسبي في أفغانستان، بةدأت الواليةات المتحةدة وبتحقيق اإل
 فيمةا عةرف باسةم،، كما أعادت الواليات المتحةدة صةياغة إسةتراتيجيتها العسةكرية صالحهابما يخدم م

"الهيمنة األمريكية " والتي تتحدد في خلق مستو  عال من التوتر يصةل إلةى مسةتو  األزمةة، والتةي 
 3ف اآلخر لمطالبها".تؤدي بدورها إلى الصرام العسكري إن لم يستجب الطر 

                                                                                                                                                                                                                                                             
1-The National Security Strategy Of The United States Of America, september 2002,p13 

 2-صايل زكي الخطابية، مدخل إلى علم السياسة، )عمان  دار وائل للنشر والتوزيع، 2010(، ص ص 285-284
  3-ناصف يوسف حتي، نظرية العالقات الدولية، بيروت  دار الكتاب العربي، 1985، ص 297.
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سةةعت  2001سةبتمبر  11وعلةى هةذا األسةاس نجةةد أن الواليةات المتحةدة األمريكيةة منةةذ أحةداث     
 من خالل إستراتيجيتها حول الضربة اإلستباقية إلى تحقيق أغراض سياسية تخدم مصالحها.

تتمحةةور حةةول شةةن حةةروب وضةةربات وقائيةةة لمنةةع  كمةةا يتبةةين لنةةا أن إسةةتراتيجية الحةةرب اإلسةةتباقية
هجمةةات متوقعةةة ،وبالتةةالي فهةةي إسةةتراتيجية دفاعيةةة لمواجهةةة أخطةةار محتملةةة يمكةةن منعهةةا والوقايةةة 
منهةةا ،ويتضةةح ذلةةك مةةن خةةالل إدارة الةةرئيس بةةوش اإلبةةن التةةي  تبنةةت إسةةتراتيجية الحةةرب اإلسةةتباقية 

 .2003ق ،والحرب على العرا2001ومثال ذلك حرب أفغانستان 

 إستراتيجية الحرب العادلة-2

"ت سةةير واضةةح عةةن النزعةةة السةةلمية الرافضةةة للحةةرب والسةةاعية  تعةةرف الحةةرب العادلةةة بأنهةةا 
 لوضع ضوابن أخالقية صارمة تحول دون استخدام القوة ".

تعتبةر النظريةة التةي تبةرر اسةتخدام "Just War Theory" وبالنسةبة لنظريةة الحةرب العادلةة      
 1واللجوء إلى الحرب استنادا إلى أسس ومبررات أخالقية معينة.القوة 

دارتهةا      كما يجب أن تتوافر في الحرب العادلة مجموعة مةن المبةاد  و الضةوابن لشةن الحةرب وا 
 2بطريقة أخالقية عادلة وهي 

 السبب العادل  بمعنى أن يكون هناك مبرر عادل لشن الحرب.-1

لحةةرب آخةةر وسةةيلة تلجةةا إليهةةا الدولةةة بعةةد أن تسةةتن د كةةل الوسةةائل المةةالذ األخيةةر  أي أن تكةةون ا-2
 السلمية لشن الحرب أوال.

التناسب  أي أن تكون المنافع التي يمكن أن تنتا من وراء شن الحرب اكبر، على نحةو معقةول -3
 من الخسائر التي  يمكن أن تنجم من شنها.

                                                                                 

 1- حمدي الشريف، "نظرية الحرب العادلة بين اليوتوبيا و االيدولوجيا" ،قسم الدين وقضايا المجتمع الراهنة،18 افريل
3،ص2016  

 2-المرجع ن سه، ص 4
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 ح من وراء كسب الحرب التيقن من النصر  أن يكون هناك قدر معقول من النجا-4

الوسائل المشةروعة  إي أن تكةون الوسةائل المسةتخدمة منةذ انةدالم الحةرب وحتةى هزيمةة الخصةم -5
 شرعية دولية.

 حصانة غير المقاتلين  أي عدم استهداف المدنيين في أثناء الحرب.-6

 السالم العادل  أن يكون السالم الذي ستس ر عنه الحرب عادال.-7

"فةةي الحةةرب العالميةةة الثانيةةة  مقولتةةه قةةائال  2002بةةن فةةي مةةارس وقةةد أعلةةن الةةرئيس بةةوش اإل
ثم عملنا إلعادة بنائه كما أعلن الحرب اليوم ليصةبح ،جاهدنا من أجل أن نجعل العالم أكثر سالمة 

 1يجب علينا كذلك أن نجعل العالم مكانا أفضل لكل مواطنيه.،العالم سالما وآمنا من اإلجرام 

 األمريكية عن الدول المارقة حسب الواليات المتحدة جثالثا: نماذ

 العراق-1

محددا العراق أحةد أضةالعه ،بن مصطلح محور الشر أطلق الرئيس األمريكي جورج بوش اإل      
ونشةةةةر  لنةةةةزم أسةةةةلحة الةةةةدمار الشةةةةامل وتغييةةةةر نظامةةةةهالغةةةةزو علةةةةى العةةةةراق  وقةةةةد أعلةةةةن بةةةةأن الةةةةثالث،

من مجلةس األمةن عةام  1441. وعملت الواليات المتحدة األمريكية على إصدار القرار الديمقراطية 
كمةةا قامةةت بالضةةغن  الةةذي يةةنص علةةى السةةماح بعمليةةة الت تةةيش عةةن األسةةلحة فةةي العةةراق،، 2002

 .2003على م تشي األمم المتحدة إلدانة العراق  وقامت بغزوه في مارس 

اعتبةةرت الواليةةات المتحةةدة األمريكيةةة أن غزوهةةا للعةةراق عةةادل ومشةةروم، لةةذلك أحيةةت  وبالتةةالي
 مبرر القضاء على اإلرهاب ونشر الديمقراطية.  فكرة الحرب العادلة تحت

 2ومن أهم الدوافع المعلنة للغزو األمريكي على العراق نجد    

                                                                                 
1--«The national security strategy of the united states of America» op-cit, p 21 

 2-محمد أحمد "الغزو األمريكي –البريطاني للعراق عام 2003بحث في األسباب و النتائا" مجلة جامعة دمشق، م
 124-123ص ص 2004،،سنة 4
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وبنةةةاء ،سةةةلحة بيولوجيةةةة اإلدعةةةاء بةةةامتالك العةةةراق ألسةةةلحة دمةةةار شةةةامل وسةةةعيه لتطةةةوير أ -1
 برناما لمثل هذه الحرب وبأن العراق على وشك أن يصنع أول قنبلة نووية.

إتهةةام العةةراق برعايةةة اإلرهةةاب وبأنةةه يخطةةن لتزويةةد المنظمةةات اإلرهابيةةة وخاصةةة تنظةةيم  -2
القاعدة بأسلحة دمار شامل ،يمكةن أن تسةتخدم فةي تهديةد األمةن العةالمي بشةكل عةام وأمةن الواليةات 

 لمتحدة بشكل خاص.ا

قامةة نظةام ،إسقا  صدام حسين بالقوة العسةكرية  -3 مةن أجةل مةنح الحريةة للشةعب العراقةي وا 
ديمقراطةةةي علةةةى الطريقةةةة الغربيةةةة يكةةةون نموذجةةةا يجةةةب أن يحتةةةذ  بةةةه لةةةد  العديةةةد مةةةن دول الشةةةرق 

 األوسن إذ سيصبح العراق واحة للديمقراطية في المنطقة.

 للغزو من وجهة النظر العسكرية األمريكية في اآلتي يتلخص الهدف الحقيقي ولذلك 
  وصةياغة ،تأكيد سيطرة الواليات المتحدة األمريكية ن سها على النظةام العةالمي الجديةد

مباد  لهذا النظام تضمن سالمة الواليات المتحدة األمريكية وأمنها فةي ضةوء أحةداث 
 .2001سبتمبر

 مةةةن حجةةةم الةةةن ن العةةةالمي  11ي يمثةةةل الةةةذ ،مةةةوارد العةةةراق ويةةةأتي فةةةي مقةةةدمتها الةةةن ن
وسةةيطرة الواليةةات المتحةةدة األمريكيةةة علةةى ن ةةن الشةةرق األوسةةن ،تعنةةي تكامةةل العولمةةة 

قتصادية ووضعها تحت سيطرة النظام العالمي الجديد إلى جانب السيطرة السياسية اإل
 والعسكرية.

وتش األسباب رايتس و  السيد كينيث روث المدير العام التن يذي لمنظمة هيومنكما بين      
 الغير المبررة للغزو األمريكي على العراق وهي  )1(

لم يكن خيار الحرب هو الوحيد أمام الواليات المتحدة األمريكية وبريطانيا -1  
2003لم تكن هناك مؤشرات مجزرة سيرتكبها النظام العراقي ضد شعبه في مارس -2  

نه لغرض نزم أسلحة الدمار الشامل ألم يكن هدف الغزو إنسانيا بل أعلن - 3  
                                                                                 

  1- قيدوم حكيم "السياسة األمريكية تجاه قضايا حقوق اإلنسان بعد أحداث 11سبتمبر 2001"مذكرة لنيل شهادة الماجستير 
في العالقات الدولية ،)قسم العلوم السياسية و اإلعالمية، كلية العلوم السياسية و اإلعالمية و العالقات الدولية جامعة الجزائر 

147،ص(2004،  
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لم تبذل الجهود الكافية لجعل الدولة العراقية تمتثل للقانون الدولي-  4 
وضام لم يتم التأكد مسبقا من أن التدخل العسكري األمريكي سيؤدي إلى تحسن األ-5

 اإلنسانية للشعب العراقي

مةةن هنةةا يتضةةح لنةةا أن العةةراق تعةةد دولةةة مارقةةة حسةةب الواليةةات المتحةةدة األمريكيةةة وبريطانيةةا 
ألنهةةا تهةةدد جيرانهةةا والعةةالم بأسةةره، وأنهةةا تعتبةةر دولةةة خارجةةة عةةن القةةانون ،ولقةةد كةةان سةةعي كةةل مةةن 
ه الواليات المتحدة األمريكيةة وبريطانيةا إلةى إسةقا  نظةام الةرئيس صةدام حسةين ،وذلةك بحجةة إمتالكة

أسةةلحة الةةدمار الشةةامل ،لكةةن أثبتةةت الوقةةائع عةةدم صةةحة إمةةتالك العةةراق أسةةلحة الةةدمار الشةةامل ،وأن 
الحةةةرب ضةةةد اإلرهةةةاب مةةةاهي إال ذريعةةةة تمكنةةةت مةةةن خاللهةةةا الواليةةةات المتحةةةدة األمريكيةةةة أن تن ةةةذ 

ستمرارها.  سياستها وتحقق مصالحها وتضمن سيطرتها وا 

 إيران-2

تهامهةا إومنةه  ،اإليرانيةة منذ سقو  نظام الشاه وقيةام الثةورة اإلسةالميةاعتبرت إيران  دولة مارقة     
 اإلسالمية.  بشبح األصولية

أن إيران تقوم بتطوير السةالح النةووي عبةر ، 2003دعت الواليات المتحدة األمريكية منذ سنةلذلك إ
وقةةف األمريكةةي ن برنامجهةةا النةةووي هةةو سةةلمي ،والمأبةة وفةةي المقابةةل أكةةدت إيةةران برنامجهةةا النةةووي ،

إمةتالك وبالتةالي فكةل الخيةارات التةي تمنةع  ،إيران نووية أمر غير مقبول الرسمي حيال إيران هو أن
،حتةةى الخيةةار العسةةكري القةةائم علةةى توجيةةه ضةةربة عسةةكرية إيةةران علةةى األسةةلحة النوويةةة  مطروحةةة 

 ةرض ل وتؤكد الواليةات المتحةدة األمريكيةة بوجةوب تةدخل مجلةس األمةن 1تها النووية.آأو لمنش إليران
 قتصادية و التجارية على إيران.العقوبات اإل

بسبب طموحاتهةا النوويةة  ، وذلكعقوبات تجاه إيرانب رض وقد قامت الواليات المتحدة األمريكية    
،ودعةةةم إيةةةران لإلرهةةةاب فةةةي العةةةراق بحسةةةب أمريكةةةا ،ومةةةن هةةةذه العقوبةةةات مةةةنح البنةةةوك اإليرانيةةةة مةةةن 
التعامل مع المؤسسات األمريكية المالية بشكل مباشر أو غيةر مباشةر ،وذلةك بسةبب نقةل هةذا البنةك 

                                                                                 
 )بيةروت  الشةماليةتوازن الرعب القو  العسةكرية العالميةة أمريكةا روسةيا إيةران الكيةان الصةهيوني حةزب   وكوريةا  هادي زعرور،-1

 28ص  (،2013النشر، شركة المطبوعات للتوزيع و
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إيران تقوم بتزويد العراقيين الموالين ن أتؤكد الواليات المتحدة األمريكية بكما لألموال إلى حزب   ،
 جل محاربة أمريكا ،األمر الذي يؤدي إلى مقتل عدد من جنودها.ألها بالسالح من 

حتماالت بتوجيه ضربة إليران لوقف برنامجها النووي ،يطرح التساؤل حول "و في ظل تزايد اإل     
إذا حدث في  واقع أن الهجوم على إيرانال ما إذا كانت هذه الضربة تت ق مع القانون الدولي آم ال؟.

 1الدولي".وهي حرب ال يجيزها القانون ،نه يندرج في إطار الحرب الوقائية إهذه الظروف ف

لكةةةن يتضةةةح لنةةةا أن الواليةةةات المتحةةةدة األمريكيةةةة ال تريةةةد اللجةةةوء إلةةةى الخيةةةار العسةةةكري لوقةةةف     
عراقيةةة ومةةا نجةةم عنهةةا مةةن فوضةةى دوليةةة، طموحةةات إيةةران النوويةةة ،ألنهةةا ال تريةةد تكةةرار التجربةةة ال

 إضافة إلى ذلك تشدد النظام.

وبالرغم من معارضةة الواليةات المتحةدة األمريكيةة للبرنةاما النةووي اإليرانةي، إال أنةه  تةم اإلت ةاق     
بقيةادة الواليةات المتحةدة األمريكيةة، فبةالرغم مةةن (1+5)النةووي مةن خةالل الم اوضةات بةين مجموعةةة 

لنووي حقق مطالب األطةراف وأضة ى الشة افية علةى البرنةاما النةووي اإليرانةي ، إال أنةه أن اإلت اق ا
بين أن الواليةات المتحةدة األمريكيةة فشةلت فةي تحقيةق سياسةتها إلحتةواء إيةران ومحاصةرتها، وبةالرغم 
مةن ذلةةك إال أن اإلدارة األمريكيةةة تبقةةى مصةرة علةةى أنهةةا ستتصةةد  ألي خطةر إيرانةةي يهةةدد إسةةتقرار 

 قة دول الخليا.منط

 كوريا الشمالية-3

فةي بنةاء الم ةةاعالت النوويةة فةي فتةةرة  بةدأت،وقةةد نوويةة  أسةلحةلةةديها  أنكوريةا الشةمالية  أعلنةت     
األسةةلحة  نتشةةارإكانةةت كوريةةا الشةةمالية طرفةةاه فةةي معاهةةدة عةةدم وقةةد  السةةتينيات مةةن القةةرن الماضةةي،

، وذلك يشةير إلةى فشةل الواليةات المتحةدة األمريكيةة 2003، لكنها انسحبت عام 1985النووية عام 
بةةةين الةةةدول للحةةةد مةةةن  1994ت ةةةاق عةةةام إلتحقيةةةق الغايةةةة المتمثلةةةة فةةةي اإلطةةةار المت ةةةق عليةةةه، وهةةةو 

 طموحات كوريا الشمالية النووية.

                                                                                 

 1-محمد بن صديق ،األمن الجماعي و التطورات الدولية المعاصرة،)القاهرة  دار النهضة العربية،2012(، ص ص 436-
437.  
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عةةادت عليهةةا  2013و 2009و 2006كوريةةا الشةةمالية ثةةالث تجةةارب نوويةةة فةةي  أعلنةةتكمةةا 
ضةةافة إلةةى برنامجهةةا النةةووي لةةد  بيونةةص يةةانص برنةةاما للصةةواري  الباليسةةتية نشةةن  بعقوبةةات دوليةةة. وا 

 1.للغاية

 ،إال األمنوبالرغم من العقوبات  الدولية الم روضة على كوريا الشمالية من طرف مجلس       
ليصةةةةبح بةةةةذلك التجربةةةةة النوويةةةةة الرابعةةةةة وذلةةةةك فةةةةي  ،ختبةةةةار نةةةةووي إتجةةةةري  أناسةةةةتطاعت  أنهةةةةا
التجربةةةةةةة النوويةةةةةةة الخامسةةةةةةة والتةةةةةةي كانةةةةةةت فةةةةةةي سةةةةةةبتمبر  إلةةةةةةى باإلضةةةةةةافة،هةةةةةةذا 2015.2سةةةةةةنة
في صنع قنبلة هيدروجينية بيونص يانص حيث نجحت  2017عام ،والتجربة النووية السادسة2016
 .العابر للقارات الباليستيتحميلها على الصاروخ يمكن 

هةةذا مةةا يةةؤدي إلةةى ،"توصةةف كوريةةا الشةةمالية بأنهةةا دولةةة خارجةةة عةةن القةةانون  وفةةي هةةذا اإلطةةار     
سةةتباقية األمريكيةةة علةةى أراضةةيها ،وبالتةةالي فتجاربهةةا النوويةةة التةةي حققتهةةةا التخةةوف مةةن الهجمةةة اإل

 3بنجاح تعتبر عملية أساسية إلثبات الردم النووي".

"تشتبه الواليات المتحدة في أن كوريا الشمالية تعمةل علةى برنةاما غيةر معلةن لتخصةيب لذلك 
سةةتخدامه فةةي صةةنع أسةةلحة نوويةةة ،ف ةةي جةةان ي بهةةدف إنتةةاج يورنيةةوم عةةالي التخصةةيب إل،اليورانيةةوم 
ن لةةةةد  كوريةةةةةا الشةةةةمالية برنامجةةةةا لتخصةةةةةيب أ،كةةةةرر مسةةةةؤولون  أمريكيةةةةون كبةةةةةار مةةةةزاعم بةةةة 2009

 4اليورانيوم".

كوريةةةا الشةةةمالية كميةةةات كبيةةرة مةةةن األسةةةلحة الكيميائيةةةة والبيولوجيةةة ،بقصةةةد  الةةةدفام عةةةن لةةد  
ستقرارها خاصة القو  النووية.  5ن سها وردم كل األعداء التي تهدد أمنها وا 

                                                                                 
 ،الرابن   البرناما النووي لكوريا الشمالية شيماء إبراهيم،-1

http://www.anntv.tv/new/showsubject.aspx?id=117834(2/2/2016.1400 
2 - Fourth North Korean Nuclear Weapons Test  ,council for A livable world, January 8, 2016 
3-Yernon Ji, Three Paradigms   of north’s Korea  Ambitions, Journal of Political inquiry,2009. 

مركةةز دراسةةات الوحةةدة  )بيةةروت  ترجمةةة  عمةةر األيةةوبي، ،التسةةلح ونةةزم السةةالح و األمةةن الةةدولي مركةةز دراسةةات الوحةةدة العربيةةة،-4
 56ص  (،2009العربية،

5-Sico Van der Meer ,How Rogues states play the Game ׃The case of North Korea`s Nuclear 
Programme ,p 224 

http://www.anntv.tv/new/showsubject.aspx?id=117834(2/2/2016.14
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لجةةأت الواليةةات المتحةةدة األمريكيةةة فةةور إعةةالن كوريةةا الشةةمالية عةةن تجربتهةةا إلةةى مجلةةس وقةةد 
لةةم تحةةل دون حصةةول كوريةةا الشةةمالية علةةى تمويةةل خاصةةة بالتأييةةد  ي ، والتةةاألمةةن لتشةةديد العقوبةةات

الةةدعم بالتمويةةل المةةالي والتجهيةةزات الةةذي ال تةةزال كوريةةا الشةةمالية ، باإلضةةافة إلةةى الصةةينيو الروسةةي 
 تتلقاها من هذه الدولتين.

مريكيةة مةع وال يزال اللجوء إلى الخيار الدبلوماسي مبدأ أساسي فةي تعامةل الواليةات المتحةدة األ     
د دومةةا وفةةق لغةةة  البرنةةاما النةةووي الكةةوري الشةةمالي، وهةةذا مةةا يؤكةةد أنة طبيعةةة العالقةةات الدوليةةة تتحةةدة

 .المصالح

 1كما أن الطموحات النووية الكورية الشمالية مرتبطة بالحاجة إلى المساعدة اإلنمائية     

سةةةةتمرار محاوالتهةةةةا النوويةةةةة، إو تبقةةةةى األزمةةةةة النوويةةةةة الكوريةةةةة الشةةةةمالية مسةةةةتمرة خاصةةةةة مةةةةع      
ممةا يجعةل الخيةار األمريكةي  ست زازات المستمرة التي تقوم بها ضد كوريا الجنوبية،باإلضافة إلى اإل

 لحل األزمة النووية الكورية يتراوح بين الخيار الدبلوماسي والعقوبات الدولية.

النوويةةة الكوريةةة الشةةمالية و علةةى الةةرغم مةةن الجةةوالت الخمسةةة للمحادثةةات السداسةةية ظلةةت األزمةةة    
عبةةارة عةةةن مبةةاراة ثنائيةةةة بةةين الواليةةةات المتحةةدة األمريكيةةةة وكوريةةا الشةةةمالية ،فقةةد كشةةة ت المحادثةةةات 

فمةةةن جهةةةة  تصةةةر كةةةل مةةةن ،السداسةةةية العديةةةد مةةةن الخالفةةةات بةةةين األطةةةراف المعنيةةةة بةةةإدارة األزمةةةة 
الماليةةةةة مةةةةع عةةةةدم اسةةةةتبعاد البةةةةديل الواليةةةةات المتحةةةةدة األمريكيةةةةة واليابةةةةان علةةةةى العقوبةةةةات التجاريةةةةة و 

العسةةكري ،ومةةن جهةةة أخةةر  نجةةد كةةل مةةن الصةةين ،كوريةةا الجنوبيةةة وروسةةيا يصةةرون علةةى سياسةةة 
 الحوافز بدل العقوبات ورفض سياسة العزلة على كوريا الشمالية. 

وبنةةةاءا علةةةى ذلةةةك تصةةةنف كوريةةةا الشةةةمالية كدولةةةة مارقةةةة حسةةةب الواليةةةات المتحةةةدة األمريكيةةةة 
واصةةةةل تجاربهةةةةا النوويةةةةة وتطلةةةةق صةةةةواريخها الباليسةةةةتية ،وتتحةةةةد  أعةةةةداءها وهةةةةم أمريكةةةةا باعتبارهةةةةا ت

 وحل اءها ومن أي عدوان يستهدفها.

                                                                                 
1-Volha Charnysh,NAPF Intern, ABrief History of Nuclear Proliferation,Nuclear Age Page 

Foundation Committed to a world free of Nuclear Weapons ,p16 
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 الخاتمة :

لواليةةةةات المتحةةةةدة األمريكيةةةةة انتهجةةةةت مجموعةةةةة مةةةةن ء علةةةةى مةةةةا سةةةةبق يمكننةةةةا القةةةةول أن اابنةةةة
الوقائيةةة والحةةرب العادلةةة لمواجهةةة الةةدول المارقةةة ووضةةع –أبرزهةةا الحةةرب االسةةتباقية  سةةتراتيجياتاإل

بةةرز الةةدول المارقةةة التةةي أومةةن ، باعتبارهةةا تشةةكل تهديةةد لألمةةن القةةومي األمريكةةي ،آليةةات للحةةد منهةةا
 حددتها الواليات المتحدة األمريكية نجد العراق ،إيران وكوريا الشمالية.

نجد أن حرب الواليات المتحدة األمريكية ضد العراق كانت غير مشروعة  و على هذا األساس     
مةةتالك العةةراق أسةةلحة الةةدمار ا  و  ،وأن المبةةررات والةةذرائع التةةي قةةدمتها اإلدارة األمريكيةةة بشةةنها الغةةزو،

عتبرتهةا أيضةا الواليةات المتحةدة األمريكيةة إ أمةا بالنسةبة إلةى إيةران فقةد  ثبةت الواقةع بطالنهةا،أالشامل 
فضةال عةن كوريةا ،لة مارقةة بحكةم حجةز إيةران للضةبا  األمةريكيين واقتنةاء أسةلحة الةدمار الشةامل دو 

متالكهةا للسةالح إالشمالية فهي األخر  صن تها الواليات المتحدة األمريكيةة بأنهةا دولةة مارقةة بسةبب 
 وهي بالتالي تشكل خطرا على األمن القومي األمريكي. ،النووي 

 ،ت اوت في اإلستراتيجية األمريكية إزاء معاقبة الدولفي األخير أن هناك كما يجب أن نشير       
زدواجيةة إ،لذلك اتضح مةن خةالل ذلةك وهذا  يتوقف على مصلحتها أو حجم التهديد الذي قد تواجهه

مثةةل  ،تتخةةذ موق ةةا متشةةددا تجةةاه الةةدول المناوئةةة لهةةا أنهةةا المعةةايير التةةي تسةةتخدمها الواليةةات المتحةةدة 
يةةران،كوريةةا الشةةمالية ،ق االعةةر  دول حلي ةةة لهةةا مثةةل إسةةرائيل  لكةةن ال تتعامةةل  بةةن س األسةةلوب مةةع  وا 

فهي توفر لهةا الحمايةة والةدعم السياسةي، وبالتةالي كةان تطبيةق اإلسةتراتيجية األمنيةة األمريكيةة لةردم 
 الدول المارقة واضحا نتيجة لعدم اإلمتثال لإلستراتيجية األمريكية.


